11. évfolyam

Háziverseny I. forduló

2017. január

Teljes pontszám csak az alaposan és érthetően indokolt megoldásokért jár. Minden feladat megoldását külön A5-ös
méretű lapra írd! Akárhány feladat megoldását be lehet adni, de a pontversenybe csak a négy legmagasabb pontszámot
elért feladat fog beszámítani. Az Árpád Napokon megrendezésre kerülő II. fordulóban azok indulhatnak majd, akik
ebben a fordulóban eredményesen szerepeltek. Beadási határidő: 2017. február 10.
1. Egy 100 m oldalú, négyzet alakú füves rét egyik sarkába kikötöttük a kecskénket egy olyan hosszú kötéllel, hogy a
kecske a rét felét lelegelhesse. A szomszéd az átellenes csúcshoz kötötte a kutyáját, de megkértük: olyan hosszú kötéllel
kösse ki, hogy a kutya ne érhesse el a kecskénket. Milyen hosszú lehet a kutya kötele?
(6 pont)
2. Tom és Jerry miközben kergetik egymást, egyszerre érkeznek egy cső bejáratához. Tom a csövön, Jerry a cső
belsejében folytatja útját, s közben mindketten pihennek egy kicsit. Tom harmadannyi ideig pihen, mint amennyi időt
Jerry futással tölt. Jerry pedig negyedannyi ideig pihen, mint amennyit Tom futással tölt, és így egyszerre érkeznek a cső
végéhez. Tom sebessége futás közben 99 állati sebességegység. Mekkora Jerry sebessége?
(6 pont)
3. Van-e olyan háromszög, amelynek magasságai 4,7 és 10 egység hosszúságúak?

(6 pont)

4. Egy dobozban 2017 piros és 2017 kék golyó van. Kiveszünk két golyót és
a) félretesszük őket, ha egyforma a színük,
b) csak a kéket tesszük félre, a pirosat visszatesszük, ha különböző színűek.
A két golyó kiemelését addig folytatjuk, amíg lehetséges. Van-e esélye annak, hogy az utolsó két golyó kiemelése után
egyetlen piros golyó marad a dobozban?
(6 pont)
5. Az ABCD konvex négyszögben ̅̅̅̅
𝐴𝐵 =70, ̅̅̅̅
𝐵𝐶 =52, ̅̅̅̅
𝐶𝐷=70 egység hosszúságú, DAB∢=74°, ADC∢=65°. Mekkora ̅̅̅̅
𝐴𝐷?
(8 pont)
6. Szerkessze meg a négyszöget, ha adott az a, b, c, d oldala és k középvonala!
(Például legyen a=5cm, b=4cm, c=9cm, d=8cm és k=6cm. A b és d oldalak felezőpontjait összekötő szakaszt jelölje k.)
(8 pont)
7. Adott a síkon az alábbi öt pont:
P(4; 0), Q(6,3; 1,5), R(5,1; 4,3), S(2,5; 4,6) és T(1,6; 1,9).
Ezek a pontok egy ötszög oldalfelező pontjai.
Megszerkeszthető-e az ötszög A, B, C, D, E csúcspontja?
(8 pont)

